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  چکيده
  

ي ها روش از استفاده سمت به پژوهشگران ازي اريبس توجه ن،يريش آب منابع تيمحدود شدن مشهود دليل به رياخي هادهه در
 هاروش نياة جمل از ،ديخورشي انرژ از استفاده با شور آبي سازنيريش است. شده جلب شور آب يساز نيريشي برا ديجد

ي اريآبي برا نديفرآ نيا از کهي زمان شود.يم نيريش آب به ليتبد عانيم نديفرآ با سپس و ريتبخ ابتدا شور آب آن در که ست
 فلفلي اريآبي برا ديجدي روش باي ريتقطي اريآب روش از ر،حاض پژوهش در ند.يگويمي ريتقطي اريآب آن به شود استفاده

 مقطر، (آب آب نوع چهار باي تصادف کامالً طرح قالب در ليفاکتور صورتهب شيآزما نيا شد. استفاده شهرکردة منطق دري قلم
ي ا  شهيش وي کيپالستي رنگ و شفاف مکرهي(ن ظرف نوع سه و متر) بر زيمنس دسي ۵/۶ و ۴ي ها يشور با آب وي دنيآشام آب
 شورتر ريتقط ظرف درون آب هرچه که داد نشان جينتا شد. انجام تكرار سه در و کنندهريتقط سطوح عنوان به شکل)ي هرم

 و مقطر آب باي مارهايت به نسبت زين شاخساره و وهيم خشک و تروزن جهينت در و شوديم کمتر نيريش آب ديتول مقدار شود،
 نيب در .است متر بر زيمنس دسي ۵/۶ي شور با آب به مربوط کاهش نيشتريب کهي اگونهبه ،ابدييم کاهشي دنيآشام آب

 در زين آب مصرفيي کارا مقدار نيباالتر داد. نشاني اشهيش شکلي هرم ظرف را جهينت نيبهتر زيني بررس مورد ريتقط ظروف
 ۵/۶ي شور با آب ماريت در مقدار نيکمتر و مترمکعب بر لوگرميک ۴/۴ متوسط مقدار به و استفاده مورد شيرين آب نوع دو در
 اهيگ آب نيمأت درصد مقداري بررس جينتا تينها در آمد. دستهب مترمکعب بر لوگرميک ۶/۱ زانيم به و متر بر منسيز يدس

 بر زيمنس دسي ۵/۶ و ۴ شور آب باي ريتقطي اريآب روش از که يصورت در ؛داد نشان يريتقطي اريآب روش وسيلة بهي قلم فلفل
 شد. خواهد نيمأت اهيگ نيا ازين مورد آب درصد ۲۴ و ۲۷ترتيب  به شود، استفادهي اشهيشي هرم ريتقط ظرف و متر
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  مقدمه
ي هايخشکسال وقوع همراه به نيريش آب منابع تيمحدود

 ليتبدي جد معضل کي به ايدن مناطق شتريب دري طوالن
 توسعه حال دري کشورها ازي اريبسي اقتصاد رشد و شده

 ازي اريبس اساس نيا بر است. داده قرار ريثأت تحت را
 دري اصلي ها يريدرگ که کنند يمي نيب شيپ ،کارشناسان

 بود خواهد نيريش آب منابع تصاحب سر بر ندهيآي هادهه
 ملل سازمان ينيبشيپ بر اساس ).۱۹۹۴ لوک،ي (بال

 از نفر ارديليم ۸/۱ به کينزد ۲۰۲۵ سال انيپا تا متحد
 ).۲۰۱۵ ،يرد و (شارون برد خواهند رنجي آب کم مشکل
 نيتربزرگ آب، درصد ۷۵-۷۰ مصرف باي كشاورز بخش

 و الي(کلزاد است جهان در نيريش آب ةكنند مصرف
 و شتريب رانيا در مقدار نيا البته که )۲۰۱۰ همکاران،

 نبود ).۱۳۹۶ ،ياکبر وي لي(اسماع است درصد ۹۳ حدود
 باعث ايدن مناطق شتريب در بخش نيا حيصح تيريمد

 ؛است شده نيريش آب منابع تيمحدود شدن حادتر
 به نيريش آب منابع کمبودي منف ارثآ کاهشي برا نيبنابرا

 و داريپا د،يجد منابع به ديباي کشاورز بخش در ژهيو
 راهکارها نيتر مهم از افت.ي دستزيست  محيط با سازگار

 تواند يم ن،يريش آب ديجد منابع بهي ابيدست بحث در
 تا ).۲۰۱۳ همکاران، و (اودا باشد شور آب سازي شيرين

 کم يکشورها به محدود يسازنيريش نديفرا شيپ يچند
 به روش نيا امروزه اما ؛بود قايآفر شمال و انهيخاورم آب
 شده ليتبد جوامع رشد به رو ازين رفع يبرا مؤثر يابزار

 سوختي باال نهيهز ).۲۰۱۳ همکاران، و (شاتات است
 آن رفعي برا که ستها کن نيريش آب مشکل نيمهمتر

ي ليفسي ها سوخت نيگزيجاي ديجدي انرژ منبع ديبا
  است. ديخورش انرژي منابع، نيا ةجمل از د.شو
 از استفاده با شور آب عانيم از استفاده با نيريش آب ديتول
 از نيريش آب ديتولي برا سادهي ها روش از ،ديخورش نور
 با آب توان يم  روش نيا از استفاده با .است شوري ها آب

 قابل و ديجدي آب گسترده منبع به را نامناسبي ها تيفيک
 کهيي هاروش جمله از کرد. ليتبد اهانيگي برا استفاده
 استفاده نيريش آب ديتولي برا وي کشاورز در امروزه

 ٢يچگالش و ١رييتقط آبياري روش به توانيم ،شود يم
 که استي اريآبي ها روش از ،يريتقط ياريآب .کرد اشاره

 از استفاده براي و رديفي كشت الگوي با اهانيگي برا

                                                
1- Distillation Irrigation 
2- Condensation Irrigation 

 ).۱۹۶۵ ندل،ي(ج است شده ارائه نامتعارف و شوري ها آب
 و ديخورش نور کمک به آب ريتقط بيترک با روش نيا

 اهيگ اختيار در و کنديميي زدا نمک را آب همزمان، ياريآب
 محل در آب بخاري ريتقطي اريآب روش در دهد. يم قرار
 در ميمستق طور به و شوديم آب به ليتبد و ريتقط د،يتول
 شور  آب ابتداي چگالشي اريآب در رد.يگيم قرار اهيگ ارياخت
 از شده ديتول مرطوب و گرم يهوا سپس و شوديم ريتبخ

 مشبك يها لوله شبكه درون به و خارج ريتبخ محل
 و سرد نيزم به خود يگرما دادن با و منتقلي نيرزميز

 صورتي اريآب و يابدمي چگالش لوله يداخل وارهيد در آب
 اخير يها لسا در ).۲۰۱۷ همکاران، وي (الهام رديگ يم

 روش دبررکا با طتباار در يدمتعدي ها ارشگز و تمقاال
 در که است شده هئارا دنيا دري چگالش وي ريتقطي اريآب
  شود:يم پرداخته مورد چند به ريز
 ستميسي رو را خودي نظر مطالعات )۱۹۸۶( گرنجيو
 هکتار کي مساحت بهي نيزم و داد انجامي چگالشي اريآب
 آن چگالش و شور آب ريتبخ از حاصل بخار از استفاده با را
 انتقال )۱۹۸۷( گولمان کرد.ي اريآبي نيرزميزي ها لوله در

 نيريش آب ديتولي برا سوراخ بدوني ها لوله در آب بخار
 راي کشاورز آب ديتولي برا دار سوراخي ها لوله وي خوراک

 آب دي(تول چگالش سرعت که داد نشان جينتا د.کر سهيمقا
ي ها لوله از شتريب درصد ۵۰ دار سوراخي ها لوله در ن)يريش

 که باشد نيا ازي ناش توانديم آن ليدل است. سوراخ بدون
 خاک با شتريبيي دما ارتباط دليل به دارسوراخي هالوله

 دارند سوراخ بدوني هالوله به نسبتي کمتري دما اطراف،
 نيريش آب ديتول و ريتقط سرعت شيافزا باعث که
  شوند. يم

 اسيمق در راي چگالشي اريآب روش )۱۹۸۷( نوردل
 کرد. اجرا ايآورتام ةگلخان در اريخ کشتي برا کوچک

 مشکل بروز باعث منطقه نيا در روز شبانه ريمتغي دما
 را مشکل نيا ،روز طول در مرطوب ةيتهو با که دش

 در زهکش لوله داخل به هوا نيا انتقال با و دندکر برطرف
 افتني انيجر باعث هوا، چگالش و اريخ کشت تحت نيزم

 از نقل (به ربروينجنياي سيسوئ شرکت شد. ها لوله در آب
 آن در که کردي بررس راي ستميس )۱۹۹۳ روئس، و هاشر

 ديخورشي انرژ لهيوس بهي کيپالستي ها لوله با ايدر آب
 شد. يم مرطوب بخار نيا از گذر اثر در جوي هوا و ريتبخ
ي فرنگ گوجه پرورشي برا ستميس نيا دري ديتول آب

  .شد استفاده
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ي چگالش ستميسي اجرا با )۲۰۰۱( ندبلوميل و گوستافسون
 روش با رقابت ليپتانس روش نيا که دادند نشان هيترک در
 دستگاه بيترک ستميس ازي ا نمونه .ددار راي سنتي اريآب

 که ندساخت )۲۰۰۴( الريج وي بيچا را گلخانه با ريتقط
 سقف از درصد ۵۰ اگر داد نشان آني ها داده  ليتحل

 استفاده موردي ديخورش ريتقط دستگاه عنوان به ها گلخانه
 مصرف کم محصوالتي آب ازين مينأتي برا ،رديگ قرار

ي شيآزماي طرح در )۲۰۰۶( ندبلوميل بود. خواهد مناسب
 در که داد نشان لوله، از استفاده باي چگالشي اريآبي رو
 ديتول لوله، متر هر دري دنيآشام آب تريل ۸/۱ روز هر
ي اجرا با )۲۰۰۷( نوردل و ندبلوميل نيهمچن شود. يم
 نياي ديتول آب که افتنديدري چگالشي اريآب ستميس
 سهيمقا در شود يم استفادهي اريآبي برا که يزمان ستم،يس
 حدود شود، يم استفادهي دنيآشام آب ديتول در که يزمان با

 نيا زين )۲۰۱۴(ي بيچا و چواپ است. شتريب درصد ۷۰
 طيشراي برا و گلخانه دري فرنگ گوجه کشتي برا را روش

 دست به آب که دادند نشان و دادند انجام تونس خشک
 مصرف ازين حداکثر از درصد ۱۵ حدود روش نيا از آمده
 نيمأت ،است آب کمبود به حساس که راي فرنگ گوجه آب

  د.کنيم
 ؛است شده انجام روش نيا ةدرباري مطالعات زين رانيا در
 که ندادد گزارش )۱۳۹۰( همکاران وي وسفي نمونهي برا
 شده استفاده يزهکش يها لوله از اگري چگالش ياريآب در

 ها لوله يدرزها از مرطوب يهوا ابد،ييم چگالش آب باشد،
 خاک يهواده و ياريآب عمل ،کند يم نفوذ خاک درون به
 يمعمول PVC يها    لوله از که يزمان و دهد يم انجام را

 در را يدنيآشام آب توان يم شود استفاده سوراخ بدون
 )۱۳۹۱( همکاران وي وسفي کرد. يآور جمع ها لوله يانتها

 آبياريي سطح ريز ستميس در خاک رطوبتي بررس در
 جذب رطوبت از لولهي انتها در دادند، نشان چگالشي

 در رطوبت جذب نيشتريب و شود يم کاسته شده خاک
 برومندنسب وي وسفي نيهمچن دهد. يم رخ لوله لياوا
 نشاني معمولي ها لوله در ستميس نياي اجرا با )۱۳۹۴(

 عملي وي تئور نظر ازي دنيآشام آب ديتول مقدار که دادند
 شوند. يم همگرا گريکدي با روز سه از بعد

 مورد، چند به كه رانيا در شده انجامي هاپژوهش در
 انجام بدون همچنين وي چگالشي اريآب از شوندمي محدود

 انجام ضمن حاضر پژوهش در است. شده استفاده کشت
 ديخورشي انرژ كمك به تقطيري آبياري روش از کشت

 مقايسه پژوهش اين انجام از هدف است. شده استفاده
 همچنين و مختلف هايشوري با آب از استفاده ثيرأت

 آبياري روش كارايي بر مختلف تقطير ظروف از استفاده
 اين تعيين همچنين .است قلميفلفل كشتي برا تقطيري
 گياه نياز مورد آب از مقدار چه تقطيري آبياري كه موضوع

  .كند مينأت تواندمي را
  

  ها روش و مواد
 آب مصرفيي کارا و عملکرد بررسي هدف با مطالعه اين

 با شور آبي مارهايت در نينار رقمي قلم فلفل اهيگ
 ةمنطق ردي ديخورش کن نيريش آب در مختلفي شورها

 يزراع فصل کي طول در پژوهش نيا د.ش انجام شهرکرد
 کامالً ةيپا طرح قالب در ليفاکتور شيآزما صورت به و

 آب مقطر، آب( متفاوت آب تيفيک نوع چهار با تصادفي
 بر زيمنس دسي ۵/۶ و ۴ي ها يشور با آب وي دنيآشام
 شامل کنندهريتقط سطوح عنوان به ظرف نوع سه و متر)

 وي رنگي کيپالست مکرهين شفاف،ي کيپالست کرة نيم ظرف
 - ۱ (شکل شد انجام تكرار سه در و شکلي هرمي ها  شهيش

 نيا داخل  آبي ريقرارگي براي تر کوچک ظرف .ب)
ي ها ظرفي خارج سطح .ج) - ۱ (شکل گرفت قرار ظروف

  .بود کساني ظرف سه هري برا ريتقط
ي انرژ كه است صورت اين به استفاده مورد روش مكانيزم
 افزايش باعث ،ديخورش مختلفي ها موج طول از حاصل
 .شوديم آب ريتبخ به منجر و تقطير ظروف درون دماي
 زين تقطير ظرف دروني اگلخانه ةديپد جاديا ،نيا بر عالوه

 کند.يم کمک ريتبخ و ظروف داخلي دما شيافزا به
 قيطر ازيي گرما افت ريتقط طيمح بودن بسته دليل به

 افتهي ريتقط آب ابد.يمي کاهشي اديز مقدار بهيي جابجا
 حرکت نييپا سمت بهي داخلي هاوارهيد امتداد در
 انجام صورتي اريآب عمل و شود يم خاک وارد کند، يم
ي ريقرارگ نحوه الف). -۱ (شکل )يريتقطي اري(آب شوديم

 ،ظرف سه از فلفل ةبوت هر تا شد نييتعي اگونه به ظروف
  د). -۱ (شکل کند افتيدر نيريش آب
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  کننده ريتقط سطوح عنوان به قيتحق در استفاده موردي هافظر -۱شکل

 
ة منطق دو از پژوهش نيا در استفاده مورد شور آب نوع دو

 نيا شد. هيته اصفهان نيينا شهرستان از هيکوهپا
 مناطقية حاش در که استي ابانيبة منطق کي شهرستان

 ،آني نيرزميزي ها آب و است شده واقع رانياي ريکو
 و طرحي مارهايت ۱ جدول هستند. شور لب اي شور عموما
   دهد. يم نشان را ماريت هر به مربوطي اختصار حروف

 (کودي ده کود و شخم اتيعمل طرح،ي اجرا از قبل
 ةهمي برا خاک آزمون بر اساس )ييايميش وي وانيح

 به فلفلي نشاها سپس و انجام کساني صورتهب مزرعه
 به ها نشاة شير که هفته دو از بعد د.ش منتقل مزرعه

 به اقدام ،دنديرس طيمح باي سازگار وي نسبي داريپا
 ).۲ (شکل شد مارهايت اعمال

  
  پژوهش دري بررس موردي مارهايت شرح وي اختصار عالمت -۱ جدول

 فيرد ماريت حاتيتوض  ماريت عالمت

F1S1 ۱ مقطر آب با همراه شفاف مکرهين ظرف 

F1S2  ۲ متر) بر منسيز يدس ۳۵/۰ي (شوري دنيآشام آب با همراه شفاف مکرهين ظرف 

F1S3  ۳ متر بر منسيز يدس ۴ شور آب با همراه شفاف مکرهين ظرف 

F1S4  ۴ متر بر منسيز يدس ۵/۶ شور آب همراه شفاف کرة نيم ظرف 

F2S1  ۵ مقطر آب همراهي رنگ کرة نيم ظرف 

F2S2  ۶ متر) بر منسيز يدس ۳۵/۰ي (شوري دنيآشام آب همراهي رنگ کرة نيم ظرف 

F2S3  ۷ متر بر منسيز يدس ۴ شور آب همراهي رنگ کرة نيم ظرف 

F2S4 ۸ متر بر منسيز يدس ۵/۶ شور آب همراهي رنگ کرة نيم ظرف 

F3S1 ۹ مقطر آب همراه شکلي هرم ظرف 

F3S2 ۱۰ متر) بر منسيز يدس ۳۵/۰ي (شوري دنيآشام آب همراه شکلي هرم ظرف 

F3S3 ۱۱ متر بر منسيز يدس ۴ شور آب همراه شکلي هرم ظرف 

F3S4 ۱۲ متر بر منسيز يدس ۵/۶ شور آب همراه شکلي هرم ظرف 
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  شده اعمالي مارهايت همراه به مزرعه ازيي نما - ۲ شکل

  
  شيآزما موردي ها يژگيو
 ديتول آب حجم نييتعي برا شده: ديتول نيريش آب زانيم

 کردن پري برا ازين مورد آب زانيم مار،يت هر در شده
  شد.ي ريگاندازه شيآزما دورهي ط در ظروف

 ازي شاخص عنوان به آب مصرفيي کارا آب: مصرفيي کارا
 به اهيگي اقتصاد عملکرد نسبتي عني ،آب به اهيگ واکنش

 ،ينبات وي زي(پرو دکن يمي بررسدراي مصرف آب حجم
 ريزمعادلة  از آب مصرفيي کارا نييتعي برا ).۱۳۸۳

���  شود: يم استفاده = ��                                                        )۱(   
 بر لوگرمي(ک آب مصرفيي کارا WUEآن،  در که

ي آب حجم W و لوگرم)ي(ک خشکة ويم وزن D مترمکعب)،
   ند.هست ،(مترمکعب) رديگيم قرار اهيگ ارياخت در که

 شامل اهيگي براي گريدي ها شاخص باال موارد بر عالوه
 نسبي محتواي شاخساره، همچنين و وهيم خشک و تروزن
 ديکاروتنوئ زانيم و ليکلروف مقدار ،يوني نشت برگ، آب

  شد.ي ريگاندازه زين
  

  برگ دينوئيکاروتي ريگ اندازه
 Non Maceration روش از دينوئيکارت زانيم نييتعي برا

 نمونه گرم يليم ۵۰ زانيم که بيترت نيبد شد. استفاده
ي د تريل يليم ۵ در راي شيآزما ماريت هر از تازهي برگ
 درجه ۶۵ي دما در ساعت ۴ مدت به ديسولفوکس ليمت
ي نور جذب سپس و داده قرار آون در لسيوسس

 ۶۶۵ ،۶۴۹ ،۴۸۰ي ها موج طول دري برگي ها عصاره
)A665، A649 و A480( اسپکتوفتومتر دستگاه با نانومتر 

ي ها فرمول در آمده دست به اعداد شد.ي ريگ اندازه

 حسب بر دينوئيکاروت زانيم وي گذاريجا مربوطه
 و سکاکسي(ه دش محاسبه تروزن گرم بر گرم يليم

� ��ℎ  ).۱۹۷۹ لستام،ياسرا = (12.47 × �665) − (3.62 × �649)       (۲) �ℎ� � = (25.06 × �649) − (6.5 × �665)          (۳) � = (����×����)�(�.����� ����.����� �)���             )۴(       

 و b و a ليکلروفترتيب  به C و Chl a، Chl b ها آن در که
  است. ديکاروتنوئ زانيم
  

  يوني نشت
 به مقطر آب درون ،تازه برگي هانمونه منظور نياي برا

 داخل قهيدق ۲۰ مدت به و منتقلليتر  ميلي ۲۰ حجم
 آبي کيالکتر تيهدا زانيم سپس ،شد دادهقرار کريش

 شد.ي ريگ اندازه هياول نشت عنوان به نمونه همراه مقطر
 تيهدا زانيمي ريگاندازه قيطر از زين هيثانو نشت
 ۲۰ مدت به آنها دادن حرارت از پس ها نمونهي کيالکتر

 نشت شد.ي ريگ دازهان لسيوسس درجه ۷۰ي دما در قهيدق
 دست به هيثانو نشت به هياول نشت ميتقس قيطر ازي وني
  .)۱۳۹۴ همکاران، و پورمؤمن( ديآيم

 هيتجز مورد SAS افزار نرم از استفاده با هاداده تينها در
 سهيمقا LSD روشة ليوسه ب و گرفت قرار انسيوار
  شد. انجام هانيانگيم
  

  بحث و جينتا
ي پارامترها ازي برخ به مربوط انسيوارية تجز جينتا

 شده ارائه ۲ جدول در پژوهش نيا در شدهي ريگ اندازه
  است.
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  يريتقطي اريآب تحتي قلم فلفل اهيگي رشدي ها يژگيوي برخ يانسوار تجزيه نتايج -۲ جدول
 تروزن مجموع
  وهيم

 خشک وزن مجموع
 وهيم

 خشک وزن
  شاخساره

 تروزن
  شاخساره

 توليد آب حجم
  شده

 درجه
يآزاد  

راتييتغ منبع  

  ريتقط ظرف  ۲  ۸۰/۸**  ۸۰/۳۷۹۸۶**  ۰۵/۱۱۶۵۶** ۰۵/۲۳۷۴** ۷۲/۶۴۲۲۵**
  آب نوع  ۳ ۲۸/۲**  ۱۸/۱۵۸۹*  ۳۴/۱۲۱۰* ۱۹/۲۷۱۶** ۰۵/۵۹۲۲۳**
**۸۷/۱۳۳۷۲ **۸۰/۶۵۵ **۰۷/۵۴۳۷  ۶۰/۱۱۰۸ ns **۱۶/۰  ۶  ظرف * آب نوع 

  ريتقط
  خطا  ۲۴  ۰۱/۰  ۵۹/۷۰۵  ۱۱/۴۷۵ ۹۵/۳۸ ۳۱/۷۶۸
  راتييتغ بيضر    ۴۰/۱  ۳۸/۸  ۳۵/۱۴ ۷۱/۱۷ ۷۹/۱۶

 دار يمعن ريغ و درصد ۱ درصد، ۵ سطح دري دار يمعنترتيب  به ns و ** *،

 

  شده توليد آب حجم
 ازي ريجلوگي برا شيآزما انجام طول در و پژوهش نيا در
 نوبت چهار در مزرعه،ي شاداب حفظ و اهانيگ به بيآس

 چهار نيا شد. نيريش آب باي ليتکمي اريآب انجام به اقدام
 در و مرداد) و ري(ت سال گرمي هاماه دري اريآب نوبت

 در که شد انجام بوته هري برا تريل ۷ زانيم به مجموع
 نيا در نيبنابرا ؛دش لحاظ زين شده توليد آب حجم

 در كه آبي مقدار شده توليد آب حجم از منظور ،پژوهش
 كه است گرفته قرار گياه اختيار در آزمايش انجام طول

ي اريآب روش توسط شده ديتول نيريش آب مجموع شامل
  باشد.يمي ليتکمي اريآب وي ريتقط

 نوع ر،يتقط ظرف نوع اثر انس،يوارية تجز جينتا اساس بر
 در شده توليد آب مقدار بر فاکتور دو نيا توام ريتأث و آب

 نتايج ).۲ (جدول است دار يمعن درصد کي احتمال سطح
 نشان استفاده مورد آب نوع چهار براي ميانگين مقايسه

 مقدار تقطير، ظروف درون آب شدن شورتر با كه دهدمي
 شور با الف). - ۳ (شکل است يافته كاهش شده، توليد آب

 آب، امالح افزايش دليل به تقطير ظرف درون آب شدن
 تبخير سرعت کاهش باعث كه رفته باال آب جوشة نقط
 روش در شده توليد نيريش آب مقدار بنابراين ؛شودمي آب

 بيشترين يابد.مي کاهش تيمارها اين در تقطيري آبياري
 مقدار كمترين و مقطر آب تيمار در شده توليد آب حجم

 (شکل شد مشاهده متر بر  زيمنس دسي ۵/۶ شور آب در
 شور آب تيمار در شده توليد آب حجم همچنين الف). -۳
 آب تيمار در و درصد S4(، ۶( متر بر  زيمنس دسي ۵/۶

 آب به نسبت درصد S3( ۱۰( متر بر  زيمنس دسي ۴ شور
  دهد.مي نشان كاهش مقطر

 
 

 نيشتريب نيز استفاده مورد ريتقط ظرف نوع سه نيب از
ترتيب  به است گرفته قرار اهيگ ارياخت در کهي آب مقدار

 کرة نيم ظرف )،F3(ي اشهيش شکلي هرم  ظرف به مربوط
 است )F1(ي رنگ کرة نيم ظرف تينها در و )F1( شفاف
ي ليتکمي اريآب کساني مقدار به توجه با ب). - ۳ (شکل

يي توانا به ظرف سه نيا نيب تفاوت مارها،يت تمامي برا
 ايشيشه جنس دارد.ي بستگ نيريش آب ديتولي برا هاآن

 به نسبت بيشتر شفافيت دليل به شكل هرمي تقطير ظرف
 ظرف داخل به بيشتري نور عبور اجازه تقطير، ظروف ساير

 و ايگلخانهة پديد تشديد موجب لهأمس اين كه دهد،مي را
 تبخير نتيجه در و ظروف داخل در گرما افتادن دام به

 تقطير ظروف ساير به نسبت ظرف اين در آب بيشتر
 ديتولي برا ظرف اين شتريبيي توانا باعث امر اين شود. مي
 پالستيكي تقطير ظرف با ارتباط در شود.مي نيريش آب

 اين توانمي نيز دهدمي نشان را مقدار كمترين كه رنگي
 عبور نور مقدار بودن، كدر دليل به كه دکر استدالل چنين
 ثيرأت امر نيا كه يافته كاهش تقطير ظرف درون به يافته

 آب توليد نتيجه در و آب تبخير مقدار بر مستقيمي
  است. گذاشته شيرين

 نيز )۴ (شکل آب نوع و ريتقط ظرف نوع متقابل اثر نتايج
 شكل هرمي ظرف به مربوط مارهاييت که دهد يم نشان

)F3( و اندكرده توليد بيشتري آب تيمارها، ديگر به نسبت 
 پالستيكية نيمكر ظرف به مربوط تيمارهاي آن از بعد

 نيمكره ظرف با همراه تيمارهاي نهايت در و شفاف
 نيز آب ديتول مقدار نيشتريب دارند. قرار رنگي پالستيكي

 و مقطر آب همراهي اشهيش شکلي هرم ظرف ماريت در
ي رنگي کيپالست کرة نيم ظرف ماريت در مقدار نيکمتر
  د.ش مشاهد متر بر  زيمنس دسي ۵/۶ي شور با آب همراه
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 توليد آب حجم بر آب نوع اثر الف) : نيانگيمة سيمقا - ۳ شکل

  شده توليد آب حجم بر ريتقط ظرف نوع اثر ب)و  شده
  

 
 آب حجم بر آب نوع و ريتقط ظرف نوع متقابل اثر - ۴ شکل

  شده ديتول
  

  وهيم خشک و تروزن
 نشان ،وهيم خشک و تروزن مجموع انسيوارية تجز جينتا
 در هاآن متقابل اثر و آب نوع ر،يتقط ظرف نوع اثر دهد يم

 دار يمعن وهيم خشک و تروزن مجموع بر درصد کي سطح
 وهيم تروزن مجموع نيانگيم سهيمقا .)۲ (جدول است

 و )S2(ي دنيآشام آب دهديم نشان ،آب نوع فاکتوري برا
 ۲۳۳ مقدار به تروزن مجموع نيانگيم با )S1( مقطر آب
 بر  زيمنس دسي ۵/۶ شور آب و مقدار نيشتريبي دارا گرم
 تروزن مجموع نيکمتري دارا گرم ۷۵ مقدار با )S4( متر

 آبياري روش ديگر عبارت به ؛الف) -۵ (شکل ندهست وهيم
 بر  زيمنس دسي ۴ و ۵/۶ شور آب از استفاده با تقطيري

 را قلمي فلفل ميوه تروزن درصد ۴۸ و ۶۷ترتيب  به متر

 توليد کاهش است. داده كاهش آشاميدني آب به نسبت
 ميمستق ريثأت تواند يم شور آبي مارهايت در نيريش آب
ي متعدد مطالعات باشد. داشته وهيم خشک و تروزن بر

 بر ميمستق ريثأت توانديم آب کمبود که اندداده نشان
 و (چنگ باشد داشته اهانيگ عملکرد اجزاء و عملکرد

  ).۲۰۱۷ همکاران، و انيساالر و ۲۰۱۷ همکاران،
 خشک و تروزن مجموع بر ريتقط ظرف نوع ريثأت مورد در
 شكلي هرم ريتقط ظرف که داد نشان جينتا نيز وهيم

 داده اختصاص خود به را مقدار بيشترين )F3( ايشيشه
 ب). -۵ (شکل است

 

  

 تر وزن مجموع بر آب نوع اثر الف) : نيانگيمة سيمقا - ۵ شکل
 و تر وزن مجموع بر ريتقط ظرف نوع اثر  ب) و وهيم خشک و

 وهيم خشک

 

 بود داده خود به نيز را آب ديتول مقدار نيشتريب ظرف نيا
 کرة نيم ريتقط ظرف در ميوه تروزن مقدار ب). -۳ (شکل

 کرة نيم ريتقط ظرف در و درصد ۳۸ رنگي پالستيكي
 شكل هرمي ظرف به نسبت درصد ۴۳ شفاف پالستيكي

 خشك وزن براي كاهش مقادير اين دهد.مي نشان كاهش
  آمد. دستهب درصد ۳۱ و ۲۸ حدودترتيب  به ميوه

 و تروزن مجموع بر آب نوع و ريتقط ظرف نوع متقابل ريثأت
 ريتقط (ظرف F3S1 ماريت دهد يم نشان نيز وهيم خشک

 F1S4 ماريت و نيشتريب مقطر) آب همراه شکلي هرم
 ۵/۶ شور آب همراه شفاف مکرهين ريتقط (ظرف
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 وهيم خشک و تروزن مقدار نيکمتر متر) بر منسيز يدس
 ب). و الف -۶ (شکل اندداده اختصاص خود به را

  

  

  
 مجموع الف) بر آب نوع و ريتقط ظرف نوع متقابل اثر - ۶ شکل

 وهيم خشک وزن مجموع ب) و وهيم تروزن

  
  شاخساره خشک و تر وزن

 نوع فاکتوري برا شاخساره خشك و تروزن نتايج تحليل
 تقطير ظروف درون آب شدن شور با دهد يم نشان ،آب

 در كاهش اين هرچند ؛است يافته كاهش دو اين مقدار
 بين در الف). -۷ (شکل ستين دارمعني موارد برخي
 ميوه، خشك و تروزن مانند نيز بررسي مورد ريتقط ظروف
 خشك و تروزن نيشتريب )F3( شکلي هرم ظرف

 آماري نظر از که  است ه داد اختصاص خود به را شاخساره
 دهد يم نشان دار يمعن تفاوت گريد ريتقط ظرف نوع دو با

 و ساختار تواند يم کهي عوامل نيتر مهم از ب). -۷ (شکل
 قابل آب مقدار دهد قرار ريثأت تحت را اهانيگ عملکرد
 نيبنابرا ؛)۲۰۱۵ همکاران، وي (موسو است اهيگ دسترس

 دليل به پژوهش نيا در استفاده مورد تقطيريي اريآب روش
ي شور باي ها آب و متفاوت ريتقطي هارفظ از استفاده
 ريتقط مقدار و سرعت در اختالف جاديا دليل به متفاوت،

 و شهير دسترس قابل رطوبت در تفاوت جاديا باعث آب،
 و تروزن در اختالف جاديا موجب جهينت در و شد اهيگ

 و فرناندز است. دهش مختلفي مارهايت در شاخساره خشک

 کاهش که دادند نشاني پژوهش در نيز )۲۰۰۵( همکاران
 خشک و تروزن بري دار يمعن ريتاث اهيگ دسترس در آب

 نوع متقابل اثر نيانگيم سهيمقا جينتا گذارد. يم شاخساره
 نشان نيز شاخساره خشک وزن بر ريتقط ظرف نوع و آب

 (ظرف F3S2 ماريت بررسي مورد تيمارهاي بين در دهد يم
 ۳۵/۰ي شور باي دنيآشام آب همراه شکلي هرم
 است  خشک وزن نيشتريبي دارا متر) بر منسيز يدس

  .)۸ (شکل
  

  
  

  
 خشک و تروزن بر آب نوع اثر الف) : نيانگيمة سيمقا - ۷ شکل

 خشک و تر وزن بر ريتقط ظرف نوع اثر ب) و شاخساره
  شاخساره

  
نشت يوني، کلروفيل کل، محتواي نسبي آب برگ و 

  ميزان کاروتنوئيد
نتايج تجزيه واريانس براي چهار شاخص نشت يوني، مقدار 
کلروفيل کل، محتواي نسبي آب برگ و ميزان کاروتنوئيد 

ارائه شده است. نشت يوني نشانگر عدم  ۳در جدول 
درون سلولي به علت توانايي غشا در حفظ ترکيبات 

خسارت به غشاي سلولي است، در نتيجه هر چه ميزان 
نشت بيشتر باشد خسارت وارده به غشاي سلول هم بيشتر 

  ).۲۰۱۱است (شاهرخي و همکاران، 
دهد بيشترين مقدار  مي مقايسة ميانگين نوع آب، نشان 

 ۴و  ۵/۶نشت يوني متعلق به دو آب با شوري 
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 نوع آب

 وزن تر شاخساره
 الف وزن خشک شاخساره

b 

c 

a 

b 
c 

a 

50

150

250

350

450

F1 F2 F3

رم
گ

 

 نوع ظرف تقطير

 وزن تر شاخساره
 ب وزن خشک شاخساره



  ١٨١                                                                                               ١٣٩٩ تابستان/ ٣٧/ پياپي ٢ / شماره١٤جلد ايران/  آب پژوهش مجله

 

) و کمترين مقدار متعلق به S3و  S4زيمنس بر متر ( دسي
S1 (آب مقطر) و S2  (آب آشاميدني) است. همچنين

داري بين دو نوع آب شور با دو نوع آب  تفاوت معني
  ).۴شيرين وجود دارد (جدول 

 دليل بهدار نشت يوني در دو نوع آب شور افزايش معني
توليد كمتر آب شيرين در اين دو تيمار است كه منجر به 

هاي گياه شده است. كاهش يواره سلولخسارت به د
تر و خشك ميوه و پارامترهاي ديگر گياهي مانند وزن

تواند ناشي از اين شاخساره در تيمارهاي آب شور نيز مي
اثر متقابل نوع ظرف تقطير و نوع آب بر خسارت باشد. 

دهد که بيشترين مقدار ) نيز نشان مي۹(شکل  نشت يوني
يعني ظرف پالستيکي رنگي  ،F2F4نشت يوني در تيمار 

  شود.بر متر مشاهده مي زيمنس دسي ۵/۶همراه آب شور 
ظرف پالستيکي رنگي داراي کمترين مقدار آب توليدي در 

ب)  - ۳بين سطوح تقطير مورد بررسي بود (شکل 
زيمنس بر متر نيز  دسي ۵/۶همچنين آب با شوري 

 کمترين مقدار آب توليدي را در بين سه نمونة آب مورد
الف)؛ بنابراين ترکيب اين دو  -۳بررسي نشان داد (شکل 

داري بر ميزان توليد آب و در معني تواند تأثير کاهشيمي
  نتيجه افزايش نشت يوني داشته باشد.

مالحظه  ۴گونه که در جدول بر همين اساس همان
شود با افزايش مقدار شوري آب، محتواي نسبي آب  مي

نسبي آب برگ  محتواي برگ نيز کاهش يافته است. 
گيري وضعيت آب گياه است (بالم،  بهترين معيار اندازه

). افزايش رطوبت در خاک و در نتيجه جذب ۱۹۹۹
تر آب خاک توسط گياه، محتواي نسبي آب برگ را  مناسب

). بطور ۲۰۱۱افزايش خواهد داد (اسکندري و همکاران، 
کلي در وضعيت کمبود آب، محتواي نسبي آب برگ 

 ).۲۰۱۵يابد (حامد و همکاران،  مي کاهش

با کمتر شدن مقدار آب در دسترس گياه (شورتر شدن آب 
درون ظروف تقطير)، مقدار كلروفيل کل نيز افزايش يافته 

). دليل افزايش ميزان کلروفيل در ۴است (جدول 
توان به افزايش وزن  تيمارهاي همراه آب شور را مي

ن آب در دسترس مخصوص برگ نسبت داد. با كاهش ميزا
يابد که اين امر کاهش ناشي از گياه، سطح برگ کاهش مي

ها در واحد  کاهش اندازة سلول است؛ بنابراين تراكم سلول
يابد كه باعث افزايش ميزان کلروفيل وزن برگ افزايش مي

  ).۲۰۱۴شود (اصغري و همکاران، مي

نتايج مقايسة ميانگين اثر متقابل نوع آب و نوع ظرف 
دهد كه  ) نشان مي۱۰بر مقدار كلروفيل (شكل  تقطير

هاي مورد بررسي بيشترين مقدار كلروفيل در تمامي ظرف
شود. زيمنس بر متر مشاهده مي دسي ۵/۶در آب با شوري 

مقدار آب توليد شده در اين تيمارها كمتر از ديگر تيمارها 
گونه که در باال عنوان شد، با كاهش ). همان۴بود (شكل 

ب در دسترس گياه، ميزان کلروفيل افزايش ميزان آ
يابد. در مقابل ميزان، كلروفيل در تيمارهاي آب شيرين  مي

 در تمام ظروف كمترين مقدار را دارد.
  

  
 خشک وزن بر آب نوع و ريتقط ظرف نوع متقابل اثر -۸ شکل

  شاخساره
  

  
  اثر متقابل نوع ظرف تقطير و نوع آب بر نشت يوني - ۹شکل 

  

 
مقدار آب بر  نوع و تقطير ظرف نوعاثر متقابل  - ١٠شکل 

  کلروفيل
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  يريتقطي اريآب دري قلم فلفل اهيگي بررس ردمو يهاتصفي برخ يانسوار يةتجز نتايج - ۳ ولجد
يآزاد ةدرج )٪( برگ آبي نسبي محتوا  ديکاروتنوئ زانيم  ليکلروف مقدار    راتييتغ منبع  يوني نشت 

۲ ns۶۳/۱۴۶ *۰۱/۰ ns٠٠٣٦/٠  nsريتقط ظرف  ٠٠٠٣/٠  

  آب نوع  ۰۰۶۷/۰**  ٠٣٢/٠** ۰۷/۰** ۴۰/۶۳۷** ۳

۶ **۷۵/۶۷ *۰۱/۰  ns٠٠٤٣/٠  **۰۱۶/۰  ريتقط ظرف * آب نوع  

۲۴ ٩٩/٦  ۰۱/۰  ٠٠٣/٠  ۰۰۱/۰  خطا 
 ٩/٥  ۸/۸  ٧/٦  ۸/۱۸ راتييتغ بيضر   

دار يمعن ريغ و درصد ۱ درصد، ۵ سطح دري دار يمعن ترتيب به   nsو   ،* **  
  

 هاي گياه فلفل قلمي در آبياري تقطيري  مقايسه ميانگين اثر نوع آب بر ويژگي - ۴جدول 

  تيمار آب  )٪(يوني  نشت  )٪(محتواي نسبي آب برگ   مقدار کلروفيل (mg/g)مقدار کاروتنوئيد 
۶۵/۰a  ۴/۳۵a  ۸۹/۰a  ۱۶b S1  
۶۷/۰a ۴/۴۳b  ۸۱/۰b  ۱۴b S2  
۵۷/۰b ۸/۴۳b  ۸۱/۰b  ۲۰a S3  
۴۷/۰c ۸/۵۵c  ۷۵/۰c  ۲۰a S4  

  
يي توانا آب كمبود که اندداده نشاني اديزي هاگزارش
ي (محمد دارد را اهيگ بافتي دهايکاروتنوئ غلظت کاهش

 آب توليد كه تيمارهايي در بنابراين ؛)۲۰۰۹ همکاران، و
 مقدار كاهش انتظار توانمي ،است كمتر شيرين

 كارئنوئيد زانيم کاهش ).۱۱ (شکل داشت را كارتنوئيدها
 ۴ زين جدول در ريتقطي هافظر درون آب شدن شورتر با

 ديخورش تابش توانند يم دهايکاروتنوئ است. مشاهده قابل
ي براي کمک رنگدانه عنوان به نيهمچن کنند، جذب را

 ؛)۲۰۰۷ (بلکبرن، ندهستي ضرور فتوسنتز عملکرد
 گياه عملكرد بر تواندمي ها،آن مقدار در كاهش بنابراين

 مقدار نيشتريب زين ريتقط ظروف نيب در باشد. تاثيرگذار
 (جدول دش مشاهدهي اشهيشي هرم ظرف در ديکاروتنوئ

 نيا شد، انيب جينتا بخشي ابتدا در که گونههمان )،۵
 داده اختصاص خود به را آب ديتول مقدار نيشتريب ظرف
  است.

  

  
مقدار آب بر نوع و  تقطير ظرف نوعاثر متقابل  - ۱۱ شکل

 کاروتنوئيد

مقدار  بر تقطير ظرف نوع اثر ميانگين مقايسه - ۵جدول 
  قلمي در آبياري تقطيري فلفل گياه کاروتنوئيد

  

  آب مصرفيي کارا
 سه نيب در آب مصرفيي کاراة سيمقا به بخش نيا در

 استفاده مورد آب نوع چهار نيهمچن و ريتقط ظرف
 بر لوگرمي(ک آب مصرفيي کارا شود.يم پرداخته

 حجم بر لوگرم)ي(ک وهيم خشک وزن تقسيم از مترمکعب)
 و شده توليد شيرين آب (مجموع اهيگ ارياخت در آب

  د.ش محاسبه تكميلي) آبياري
 )۱۲ شکل و ۶ (جدول آب مصرف كارايي تحليل نتايج
 فلفل اهيگ آب مصرف كارايي مقدار باالترين دهدمي نشان

 هرمي ظرف به مترمکعب، بر لوگرميک ۱۵/۴ باي قلم
 بر لوگرميک ۹/۱ ميزان به نيز مقدار كمترين و ايشيشه

 از دارد. تعلق شفاف پالستيكي نيمكره ظرف به مترمکعب
 مصرف كارايي باالترين نيز بررسي مورد آب نوع چهار بين
 به و )S2 و S1( استفاده مورد شيرين آب نوع دو در آب

 آب شد. مشاهد مترمکعب بر لوگرميک ۴/۴ متوسط مقدار
 ترينپايين نيز )S4( متر بر منسيز يدس ۵/۶ي شور با

 را مترمکعب) بر لوگرميک ۶/۱( آب مصرف كارايي مقدار
 نوع و آبي شور متقابل اثرات داد. نشان قلمي فلفل براي
ي مارهايت که دهديم نشان وضوع به زين ريتقط ظرف
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 هستندي کمتر آب مصرفيي کاراي دارا شورتر، آبي حاو
  ).۱۳ (شکل

  

يي کارا و شده توليد آب مقدار يانسوار تجزيه نتايج - ۶ جدول
  يريتقطي اريآب تحتي قلم فلفل اهيگ آب مصرف

  آب مصرف ييکارا  يآزاد درجه  راتييتغ منبع
  ۵۸/۱۶**  ۲  ريتقط ظرف

  ۰۸/۱۹**  ۳  آب نوع

  ۵۸/۴** ۶  ريتقط ظرف * آب نوع

  ۳۲/۰  ۲۴  خطا
  ۶۷/۱۷    راتييتغ بيضر

  درصد ۱ سطح در دار يمعن **
  

  

  
 آب بر کارايي مصرف آب: الف) اثر نوع  مقايسه ميانگين -۱۲شکل 

  کارايي مصرف آببر  تقطير و ب) اثر نوع ظرف
  

  يريتقطي اريآب روش با گياه آب نيتام درصد
 چند كه شودمي پرداخته موضوع اين به بخش اين در

 آبياري روش با گرفته، قرار گياه اختيار در كه آبي از درصد
 ماريت هر در شده ديتول آب مقدار است. شده تامين تقطير
ي سامان - وزيهارگر روش با شده محاسبهي آب ازين به نسبت

 در )۱۳۹۵(ي نوروز شد. نييتع آب نيمأت درصد و سهيمقا
 - وزيهارگر روش که داد نشاني متريسيال مطالعه کي

 ارائه شهرکردة منطق دري قبول قابل و قيدق جينتاي سامان
 دري ريتقطي اريآب با کهي آب درصد ،۱۴ شکل در دهد.يم

  .است شده داده نشان ،شده توليد ماريت هر

 درصد بيشترين است، مشاهده قابل شكل در كه گونههمان
 شكل هرمي (ظرف F3S1 تيمار به مربوط آب مينأت

 است. درصد ۳۲ ميزان به و مقطر) آب با همراه ايشيشه
 زيمنس دسي ۵/۶ شور آب همراهي رنگ کرة نيم ظرف تيمار

 درصد) ۱۶( آب نيمأت درصد نيکمتر نيز )F2S4( متر بر
 نوع از فارغ ديگر عبارت به ؛است داده اختصاص خود به را

 يافته كاهش آب تامين درصد آب شدن شور با ظرف،
 ۴ شور آب ازي ريتقطي اريآب روش در که يصورت در است.

ي اشهيشي هرم ريتقط ظرف و متر بر زيمنس دسي ۵/۶ و
 روش نيا شود، استفادهي قلم فلفل اهيگي اريآبي برا
 را اهيگ نيا ازين مورد آب درصد ۲۴ و ۲۷ترتيب  ي بهاريآب
 در آب مينأت درصد متوسط مقدار کند. نيتام توانديم

 حدود ايشيشه شكل هرمي ظرف به مربوط تيمارهاي
 ظرف و درصد ۲۶ شفافة نيمكر ظرف درصد، ۵/۲۸

 نتيجه توانمي بنابراين است؛ درصد ۲/۱۸ رنگية نيمكر
 به نسبت ايشيشه تقطير ظروف از استفاده گرفت

 در بهتري كارايي تواندمي پالستيكي تقطيري ها فظر
 خورشيد نور با تقطيري آبياري روش در شيرين آب توليد
  باشد. داشته
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  گيري نتيجه
 متفاوتي شور باي هاآب از استفاده تفاوت پژوهش نيا در
 روشيي کارا بر متفاوت ريتقط ظرف نوع نيهمچن و
 شهرکرد منطقه دري قلم فلفل اهيگي براي ريتقطي اريآب

 داخل آب شدن شور با که داد نشان جينتا .شدي بررس
 و تروزن مانند اهيگي رشدي هاشاخص ر،يتقط ظروف
 و مقطر آبي مارهايت به نسبت شاخساره و وهيم خشک

 نياي تمام در اند.شده داريمعن کاهش دچاري دنيآشام آب
 )S4( متر بر منسيز يدس ٥/٦ي شور با آب پارامترها،

 در داد نشان پژوهش نيا جينتا .داشت را مقدار نيکمتر
 ٤ و ٥/٦ي شور با آب ازي ريتقطي اريآب در کهي حالت
 قلمي فلفل ميوه تروزن شود، استفاده متر بر منسيز يدس
 كاهش آشاميدني آب به نسبت درصد ٤٨ و ٦٧ترتيب  به
 استفاده مورد ريتقط ظرف نوع سهي بررس جينتا ابد.ييم
 شيافزا باعثي اشهيش شکلي هرم ظرف که داد نشان زين
 کهي اگونهبه شود؛يم فلفل اهيگي کم اتيخصوص بهبود و
 نيا به متعلق شاخساره و وهيم خشک و تر وزن نيشتريب

  .بود ريتقط ظرف
 بهي احتمال بيآسة دهندنشان کهي وني نشت مقدار
 مقداري بررس مورد شور آب دو در زين است ها سلول

 آبي نسبي محتوا و ديکاروتنوئ مقدار داد. نشاني شتريب
 نشان که بود کمتر شور آبي مارهايت در زين اهيگ برگ

 کمتر مارهايت نيا در شده ديتول نيريش آب مقدار دهديم
 مصرف كارايي تحليل نتايج است. نيريش آبي مارهايت از

 فلفل اهيگ آب مصرف كارايي مقدار باالترين داد نشان آب
 هرمي ظرف به مترمکعب، بر لوگرميک ١٥/٤ باي قلم

 بر لوگرميک ٩/١ ميزان به نيز مقدار كمترين و ايشيشه
 از دارد. تعلق شفاف پالستيكي نيمكره ظرف به مترمکعب

 مصرف كارايي باالترين نيز بررسي مورد آب نوع چهار بين
 متوسط (مقدار استفاده مورد شيرين آب نوع دو در آب
 ٥/٦ي شور با آب شد. مشاهد مترمکعب) بر لوگرميک ٤/٤

 مصرف كارايي مقدار ترينپايين نيز متر بر منسيز يدس
 نشان قلمي فلفل براي را مترمکعب) بر لوگرميک ٦/١( آب
 فلفل اهيگ آب نيمأت مقداري بررس جينتا تينها در داد.
 يصورت در داد، نشان يريتقطي اريآب روش وسيلة بهي قلم
 ٥/٦ و ٤ شور آب باي ريتقطي اريآب روش از که

ي براي اشهيشي هرم ريتقط ظرف و متر بر زيمنس دسي
ي اريآب روش نيا شود، استفادهي قلم فلفل اهيگي اريآب
 نيمأت را اهيگ نيا ازين مورد آب درصد ٢٤ و ٢٧ترتيب  به

ي اريآب صورتهب ديبا ازين مورد آب هيبق و کرد خواهد
  رد.يگ قرار اهيگ ارياخت دري ليتکم
 نيا از هدف است. توجه قابل نكته چند ذكر انيپا در

 را آن بتوان که بود درجا ريتقط روش کي يبررس پژوهش
 به کمکي برا و کوچک مناطق در امکانات حداقل با

 که خشک مناطقي روستاها در ساکني خانوارها شتيمع
 د.کر استفاده دارند، ارياخت در محدود اريبس نيريش آب
 اندک اريبس هياولي گذارهيسرما نکهيا دليل به روش اين

 از استفاده مانند گريدي هاروش به نسبت ،دارد ازين
 اصوال ولي است؛ صرفه به مقرون ... وي ديخورش صفحات
 لحاظ از اديزي هامساحتي برا هاروش نيا از استفاده

 مجموع در است. بحث محل همواره بودن، اقتصادي
 خشكي مناطق در را آبياري روش اين از استفاده توان مي
 شور هاآن زيرزمين و سطحي هايآب از ايعمده بخش كه

 هيحاشي نواح دري مناطق نيچن که دکر توصيه است
 نيمأتي برا روش نيا از د.هستنيم فروان کشوري رهايکو
 در سبز کمربند جاديا اي وي ابانيب مناطق اهانيگي برا آب

 توانيم زيني ابانيب و خشك مناطقي روستاها اطراف
 را آبياري سامانه اين مديريت روش همچنين کرد. استفاده

  د.کر مقايسه ايكوزه آبياري روش با توانمي
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